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Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, 

održane dana 21. lipnja 2022. godine, 
u Gradskoj vijećnici Grada Preloga,  

Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati. 
 
Sjednicu je sazvao gosp. ĐURO UJLAKI – predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Preloga, pozivom KLASA:  021-05/22-01/37; URBROJ: 2109/14-01-22-01, dana 10. 
lipnja 2022. godine.  
 

SJEDNICI SU PRISUTNI VIJEĆNICI: Anica Antolek Hrgar, Dragutin Glavina, Josip 
Hižman, Mario Horvat, Zdravko Kvakan, Snježana Ladić, Ivana Martinec Novak, 
Margit Mirić, Anica Naranđa, Josip Novak, Đuro Ujlaki, Ana Vojsk Kemec i Mario 
Vrbanec. 
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI: Ljubomir Kolarek (gradonačelnik Grada Preloga), 
Miljenka Radović (pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti), 
Miroslav Hržić (pročelnik Upravnog odjela za razvoj Grada i projekte), Sandra Hlišć 
(voditeljica Odsjeka za financije i proračun), Zvonimir Grabant (voditelj Odsjeka za 
gospodarstvo Upravnog odjela za gospodarstvo i financije), Neven Hercigonja 
(direktor MARINA PRELOG d.o.o.) i Željko Sokač (administrativni referent).  
 
SJEDNICI SU JOŠ PRISUTNI NOVINARI: medjimurski.hr, List Međimurje, 
Međimurske novine, Studio M i Studio Vipro. 
 
Gosp. UJLAKI ĐURO – PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Grada Preloga, otvara 7. 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
PREDSJEDNIK daje na prihvaćanje zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
Predsjednik konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo zapisnik 
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
AKTUALNIH 30 MINUTA: 
 
Gđa. Margit Mirić izrazila je zahvalu na suradnji Grada Preloga te osnovnih škola u 
Prelogu i Draškovcu. Istaknula je i potrebu za izradom pravilnika o načinu i kriterijima 
financiranju školske kuhinje za učenike slabijeg materijalnog statusa.  
 
Gosp. Josip Hižman postavio je pitanje o novostvorenim deponijama komunalnog 
otpada na području Cirkovljana te mogućnosti kažnjavanja počinitelja nedopuštenih 
radnji, odnosno nagrađivanja i poticanja onih koji postupaju prema pravilima.  
 
Gosp. Zdravko Kvakan postavio je pitanje u kojoj će mjeri situacija na tržištu rada te 
porast cijena materijala utjecati na rokove u dovršenju započetih projekata na 
području Grada Preloga.   
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Gđa Snježana Ladić je upozorila na spoj ulica Antuna Mihanovića i Čakovečke, gdje 
nema obilježenog pješačkog prijelaza prema Trgovačkom centru Plodine. Postavila 
je pitanje o sigurnosti kupanja i kakvoći vode na šljunčari Cirkovljan te smatra da je 
potrebno izvršiti ispitivanje vode na navedenoj šljunčari.    
 
Gđa. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o upućivanju djece iz vrtića Cirkovljan u 
vrtić Prelog te pitanje na koji način će funkcionirati vrtić u Cirkovljanu kroz ljetne 
mjesece.  
 
Gosp. Mario Horvat postavio je pitanje o Dječjem vrtiću u Cirkovljanu i radu vrtića u 
Cirkovljanu kroz osmi mjesec. Postavio je i pitanje o dubini i širini dozvoljenog 
kopanja na šljunčari tvrtke Eurobeton.  
 
Gosp. Dragutin Glavina postavio je pitanje o deponiranju građevinskog materijala 
privatne tvrtke na javnoj površini Gospodarske zone Sjever. Također je postavio 
pitanje o održavanju zelenih površina ispred obiteljskih kuća te parkiranju automobila 
na zelenim površinama ispred istih. Upozorio je i na nedopušteno parkiranje 
autobusa na raskršću ulica Glavne, Čakovečke i Franje Glada.  
 
Gđa. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o financiranju dogradnje Osnovne škole 
Prelog te o sanaciji krovišta u Područnoj školi Cirkovljan Osnovne škole Prelog.  
 
Gđa. Anica Naranđa postavila je pitanje o čišćenju kolnika nakon košnji na području 
Preloga te o košnji parcele na jugu u ulici Dragutina Antoleka Orešeka, kućni broj 14.  
 
Gđa. Ivana Martinec Novak postavila je pitanje, odnosno uputila apel građanima o 
postavljanju kućnih brojeva i sandučića za poštu na novoizgrađenim parcelama.  
 
Na postavljena pitanja odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – gradonačelnik.  
 
Gosp. Mario Horvat postavio je dodatno pitanje o radu vrtića u Cirkovljanu kroz osmi 
mjesec.  
 
Na postavljeno dodatno pitanje odgovorio je gosp. LJUBOMIR KOLAREK – 
gradonačelnik.  
 
PREDSJEDNIK predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 
2022. godinu.  

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu. 

4. a) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada 
Preloga za 2022. godinu.  
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b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 
Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.  

5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Preloga za 2022. godinu.  

6. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-
turističke zone „Trate“ Prelog.  

7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ 
do Srednje škole Prelog.  

8. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do 
Čakovečke ulice u Prelogu.  

9. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između 
ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.  

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 
Cirkovljan.  

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja.  

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
aktivnosti u 2022. godini.  

13. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga.  
14. Donošenje Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga.  
15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.  
b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.  

16. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića FIJOLICA Prelog.  

17. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 
2021. godini.  

18. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. 
19. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. 

godini.  
20. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini.  

 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
prihvatilo tako predložen dnevni red. 
 
 

TOČKA 1.  
 
 

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. 
godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 
14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Preloga za 2022. godinu 
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Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi su sudjelovali Snježana Ladić i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.    
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 
 
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
 

TOČKA 2.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 14.06.2022. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Anica Naranđa, gradonačelnik Ljubomir Kolarek, Snježana 
Ladić i Mario Horvat.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
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TOČKA 3.  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
financije i proračun i Odbora za komunalno gospodarstvo održanih 14.06.2022. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 7 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 6 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2022. godinu. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 4. a)  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga 
za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun i 
Odbora za društvene djelatnosti održanih 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Grada Preloga za 2022. godinu. 
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U raspravi su sudjelovali Mario Horvat i gradonačelnik Ljubomir Kolarek.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga 
za 2022. godinu. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 4. b)  
 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice 
sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su 
primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa 
sjednice Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti održanih 
14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice 
sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih 
udruga Grada Preloga za 2022. godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog 
zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 5. 

 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga 
za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom 
na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun i 
Odbora za društvene djelatnosti održanih 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Mario Horvat, gradonačelnik Ljubomir Kolarek i Anica 
Naranđa.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga 
za 2022. godinu. 
 
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. 
godinu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 6. 
 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-
turističke zone „Trate“ Prelog s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
prostorno uređenje održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog. 
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-
turističke zone „Trate“ Prelog. 
 
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone 
„Trate“ Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 

TOČKA 7. 
 
 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do 
Srednje škole Prelog s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za prostorno 
uređenje održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
U raspravi je sudjelovala Anica Antolek Hrgar. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do 
Srednje škole Prelog. 
 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje 
škole Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 8. 
 
 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do 
Čakovečke ulice u Prelogu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
prostorno uređenje održane 14.06.2022. godine.  
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Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do 
Čakovečke ulice u Prelogu. 
 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do 
Čakovečke ulice u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 9. 
 
 

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica 
Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv 
za sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
prostorno uređenje održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za prostorno uređenje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica 
Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. 
 
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole 
Tesle i Konopljišće u Prelogu u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini 
njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 10. 
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Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 
Cirkovljan s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine održane 
14.06.2022. godine.  
 
Odbor za nekretnine na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 
Cirkovljan. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. 
 
„ZA“ je glasalo 12 vijećnika, a kao „SUZDRŽAN“ 1 vijećnik.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. 
 
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan u 
cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 11.  
 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun i Odbora za 
komunalno gospodarstvo održanih 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska 
događanja. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska 
događanja. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna 
i sportska događanja. 
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„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja. 
 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga 
u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 

 
TOČKA 12. 

 
 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
aktivnosti u 2022. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada Preloga.  
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti 
u 2022. godini. 
 
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 13. 
 
 

Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za nekretnine održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za Statut i poslovnik na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 
Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog 
vijeća Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga. 
 
Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 14. 
 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica 
održane 14.06.2022. godine.  
 
Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica na sjednici održanoj 14.06.2022. 
godine dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju parka na 
području Grada Preloga. 
 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju parka na području 
Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o imenovanju parka na području Grada Preloga. 
 
Odluka o imenovanju parka na području Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 

 
TOČKA 15. a) 

 
 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i 
imenovanje održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Rasprave nije bilo.  
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PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Grada Preloga. 
 
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 

TOČKA 15. b) 
 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 14.06.2022. 
godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u 
ime Odbora za izbor i imenovanje, predlaže da se u Povjerenstvo za provođenje 
natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 
imenuju:  
 
1. Đuro Ujlaki,              
2. Snježana Ladić i    
3. Dominika Lukačić Murković.  
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Grada Preloga u koje se imenuju:  
 
1. Đuro Ujlaki, Prelog, A. Šenoe 11 
2. Snježana Ladić, Prelog, Vladimira Nazora 47 i 
3. Dominika Lukaĉić Murković, Prelog, Ĉakoveĉka 38. 
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
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PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 
 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga u cijelosti se nalazi u 
privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 16. 
 
 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića FIJOLICA Prelog Preloga s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za 
sjednicu, objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za 
izbor i imenovanje održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Gđa. IVANA MARTINEC NOVAK – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, u 
ime Odbora za izbor i imenovanje, predlaže da se u Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog imenuje:  
 

1. Doroteja Glavina.                    
 
Rasprave nije bilo. 
 
PREDSJEDNIK daje na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog u koje se imenuje:  
 

1. Doroteja Glavina, Prelog, Sajmišna 31.  
 
„ZA“ je glasalo 13 vijećnika. 
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga JEDNOGLASNO 
donijelo Odluku o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića FIJOLICA Prelog. 
 
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
FIJOLICA Prelog u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni 
dio. 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

TOČKA 17.  
 
 

Prijedlog Izvješća o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. 
Prelog u 2021. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, 
objavom na internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Izvješća o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE 
PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. 
godini. 
 
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 18.  
 
 

Prijedlog Izvješća o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2021. godini s 
obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet stranici 
Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 14.06.2022. 
godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Izvješća o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog 
u 2021. godini. 
 
U raspravi je sudjelovala Anica Antolek Hrgar.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje  
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. 
 
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2021. godini u cijelosti se 
nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

TOČKA 19.  
 
 

Prijedlog Izvješća o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 
2021. godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na 
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internet stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 
održane 14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Izvješća o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ 
d.o.o. Prelog u 2021. godini. 
 
Rasprave nije bilo.  
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. 
godini. 
 
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. 
godini u cijelosti se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
 

TOČKA 19.  
 
 

Prijedlog Izvješća o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. 
godini s obrazloženjem, vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, objavom na internet 
stranici Grada kao i zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun održane 
14.06.2022. godine.  
 
Odbor za financije i proračun na sjednici održanoj 14.06.2022. godine dao je 
pozitivno mišljenje na prijedlog Izvješća o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. 
Prelog u 2021. godini. 
 
U raspravi je sudjelovao Mario Horvat.   
 
PREDSJEDNIK konstatira da je Gradsko vijeće Grada Preloga primilo na znanje 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. 
 
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini u cijelosti 
se nalazi u privitku ovog zapisnika te čini njegov sastavni dio. 
 
Sjednica je završila u 20,10 sati.  
 
NAPOMENA: Sjednica je tonski snimana, te tonski zapis čini sastavni dio ovog 
zapisnika, a dostupan je u Upravi Grada Preloga i na internetskoj stranici Grada 
Preloga www.prelog.hr . 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 

 
 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
        Ujlaki Đuro, dipl.ing.stroj. 
        PROČELNICA: 
Radović Miljenka, mag.iur. 
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